Badania naukowe
w Tatrach
Chałubiński z wyboru był
lekarzem, z zamiłowania zaś
przyrodnikiem. Zajmowały go
między innymi mchy, którym
poświęcił dwie większe prace,
a także wiele przyczynków.
Przekazane przez niego ko−
lekcje minerałów i mchów sta−
nowią ważną część ekspozycji
Muzeum Tatrzańskiego w Za−
5
kopanem. W kręgu zaintereso−
wań warszawskiego badacza
znalazły się także tatrzańskie nazwy geograficzne.
Przypisuje się Chałubińskiemu ogromny wkład w rozwój badań nauko−
wych w najwyższych górach Polski w drugiej połowie XIX w. Warszawski
lekarz bowiem zainteresował Tatrami i Podhalem całą plejadę polskich
uczonych: Józefa Rostafińskiego, botanika, który badał zjawisko barw−
nych śniegów, Augusta Wrześniowskiego, zoologa i etnografa, Bronisła−
wa Znatowicza, geologa, Kazimierza Łapczyńskiego, badacza flory, Euge−
niusza Dziewulskiego, specjalisty od stawów tatrzańskich, Antoniego Śló−
sarskiego, zoologa, Jana Kleczyńskiego, badacza pieśni góralskich. Pan
Tytus zainicjował kilkudniową wyprawę po wsiach podhalańskich, w celu
zbierania melodii ludowych. Towarzyszami lekarza−melomana byli Ignacy
Paderewski, Jan Kleczyński i Bartuś Obrochta.
Badacze Tatr nie zapomnieli o swym mistrzu i inspiratorze. Marian Raci−
borski nazwał odkrytą przez siebie tatrzańską roślinę kopalną, skrzypem
Chałubińskiego.

Chałubiński – społecznik
Chałubiński w 1873 r., przy ogromnym nakładzie własnej pracy i środ−
ków finansowych, pomógł stłumić epidemię cholery. Po latach ks. Stolar−
czyk przypomniał w mowie pogrzebowej, jak Chałubiński sam „przenosił
chorych zarażonych cholerą” i „jak sam urządzał im posłania”. Od tych

Pro memoria
W Zakopanem dla uczczenia Chałubińskiego nazwano jego imieniem
Muzeum Tatrzańskie, ulicę, szpital, postawiono dwa pomniki. Szczególny
wkład dla upamiętnienia zasług Chałubińskiego mieli literaci i biografowie.
Klasyk literatury tatrzańskiej, Stanisław Witkiewicz, nakreślił obraz „króla
Tatr” w Na przełęczy, a Ferdynand Hoesick zaliczył go do grona Legendo−
wych postaci zakopiańskich. Doskonałym biografem Chałubińskiego był
Adam Wrzosek, autor monografii Tytus Chałubiński. Ukazało się także wie−
le życiorysów zbeletryzowanych, urządzano poświęcane jego działalności
sesje naukowe i wystawy. Chałubiński pojawił się na kartach literatury pięk−
nej, pisano o nim wiersze.

***

O Tytusie Chałubiński Stanisław Witkiewicz pisał: „(...) jeden z najłagod−
niejszych i najlepszych królów, który w swoim wspaniałym i szczytnym pań−
stwie dbał nie tylko o szczęście ludu, ale także o spokój kozic i świstaków,
o byt limb i smreków, który pamiętał o mchu marnym i kochał dzikie i ponure
głazy, stojące w milczeniu na skalnej pustyni”.
Tekst: Wojciech Wilczek
Ilustracje: Walery Eljasz−Radzikowski, ze zbiorów Ośrodka
Dokumentacji Tatrzańskiej TPN (5), Mieczysław Karłowicz,
ze zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK (2),
Jadwiga Król−Wilczek (1), Wojciech Wilczek (okładka, 3, 4)
Na okładce: Popiersie Tytusa Chałubińskiego – pomnik w ogrodach
dawnego sanatorium dr Chramca w Zakopanem
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tragicznych wydarzeń został bezpłatnym lekarzem górali, a pracą u pod−
staw podnosił poziom cywilizacyjny ludności Podhala. Także dzięki usilnym
staraniom Chałubińskiego Zakopane zostało uznane za stację klimatyczną.
Przyczynił się między innymi do powstania w Zakopanem Szkoły Snycer−
skiej (później Szkoły Przemysłu Drzewnego) oraz Szkoły Koronkarskiej. Za−
łożył także dla górali kasę pożyczkową i zabiegał o podniesienie poziomu
rolnictwa. Miał wkład w budowę kościoła św. Rodziny, finansując wykonanie
projektu architektonicznego świątyni. Chałubiński był również jednym z za−
łożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego. Cenną pamiątką jest ufundowany przez
niego w 1873 r. żelazny krzyż, który postawiono na Gubałówce. Monument
został odlany w zakładzie hutniczym w Kuźnicach. Nieprzypadkowo też,
w pobliżu domu pana Tytusa, w willi „Chata” Marii i Bronisława Dembow−
skich, powstał swoisty salon towarzyski, gdzie gospodarze gościli na twór−
czych spotkaniach kolejne pokolenie następców „króla Tatr”, ze Stanisławem
Witkiewiczem na czele.
Sabała po latach powiedział: „Pan profesor to nie ziemski cłek. Nogami
on tu, ale serce jego w niebie”. Wtórował mu Stanisław Witkiewicz: „Nie ma
zresztą w Zakopanem takiej dobrej sprawy, która by nie była przez niego
zapoczątkowana lub przeprowadzona”.
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5. Wycieczka na Gęsią
Szyję stylu Chałubińskiego –
z góralską muzyką (1891 r.)
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Chociaż Tatry i Zakopane były dobrze znane przed przybyciem
Chałubińskiego, to dopiero działalność tego warszawskiego
lekarza−społecznika dała podstawę do przekształcenia ubogiej
wioski w kurort. Stworzony przez niego swoisty styl obcowa−
nia z najwyższymi górami Polski przeszedł do historii, jako
„epoka Chałubińskiego”. Miał on też ogromny wkład w rozwój
badań naukowych w Tatrach w drugiej połowie XIX w. Dzię−
ki tym zasługom Tytus Chałubiński zajmuje centralne miejsce
w panteonie twórców legendy Tatr i Zakopanego.
Tytus Chałubiński urodził się 29 grudnia 1820 r. w Radomiu, zmarł zaś
4 listopada 1889 r. w Zakopanem, gdzie jego doczesne szczątki spoczęły
na Pęksowym Brzyzku. Lekarz i botanik, mineralog, społecznik, jeden
z czołowych badaczy Tatr i ich popularyzator. Pasjonował się filozofią,
literaturą, różnymi dziedzinami sztuki, był namiętnym melomanem.

Tajemnica drogi w Tatry
Szkołę średnią ukończył w Radomiu, studiował w Wilnie, przesyconym
atmosferą niedawnej działalności filomatów i filaretów, a także w Dopar−
cie (dziś Tartu) i Würzburgu. W Warszawie osiadł w 1845 r. Elity kulturalne
zniewolonej stolicy Polski spotykały się w modnych wówczas salonach
literackich. Zapewne Chałubiński gościł też w salonie Tripplinów. Teodor
Tripplin, podróżnik, literat, ale także i fantasta, był pacjentem Chałubińskie−
go. Tripplin miał ponoć odwiedzić Tatry w 1848 r., ale ta bytność jest przez
wielu kwestionowana. Może Tatry były tematem rozmów lekarza i jego
pacjenta? Chałubiński w tym okresie mógł poznać także Ludwika Zejsz−
nera, geologa, paleontologa, mineraloga, badacza Tatr. Panuje prze−
konanie, iż praca Zejsznera Podhale i północna pochyłość Tatrów czyli
Tatry polskie zachęciła naszego bohatera do wyprawy w najwyższe góry
Polski.
Najbardziej tajemniczym epizodem w życiu „króla Tatr” jest jego udział
w powstaniu węgierskim 1848–1849 r. Chociaż pojawiały się opinie pod−
ważające ten fakt, zwyciężył ostatecznie pogląd, potwierdzany wielokroć
przez rodzinę, o pobycie naszego bohatera w szeregach powstańców
Kossutha. Pełniona wówczas służba lekarska w ambulansie sanitarnym
wyryła się traumą w psychice młodego lekarza. To bolesne wspomnienie
miało decydujący wpływ na stosunek Chałubińskiego do powstania stycz−
niowego, którego wybu−
chowi był przeciwny. We−
dług tradycji rodzinnej wła−
śnie po klęsce węgierskie−
go zrywu lekarz−powsta−
niec przedzierał się do Ga−
licji przez Tatry. Czy tak
było naprawdę? Intrygują−
ca poszlaka, przemawia−
jąca za tą romantyczną
wersją biografii tatrzań−
skiej Chałubińskiego, pro−
wadzi do Wojciecha Ro−
ja, ulubionego przewod−
nika warszawskiego leka−
rza. W wiele lat później
Roj otrzymał od „króla Tatr”
pierścień z wygrawero−
wanym napisem: „Szcze−
re współczucie pociechą
1. Tytus Chałubiński
(1829–1889)
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w nieszczęściu. Pamiątka 2 lip. 1849 r.”. Czy był on darem za pomoc w prze−
prawie przez Tatry na początku lata 1849 r.?

Z Pienin w Tatry
Biografowie przypuszczają, że nasz bohater mógł w 1852 r. wyruszyć na
krótko w Tatry ze Szczawnicy, gdzie państwo młodzi, Tytus i jego druga
żona, Anna z Leszczyńskich Chałubińska, spędzali miodowy miesiąc. W ta−
trzańskiej wyprawie mieli towarzyszyć warszawskiemu lekarzowi Karol Jurkie−
wicz, przyrodnik i mineralog, oraz Jerzy Aleksandrowicz, znany botanik.
Natomiast z całą pewnością w tym samym gronie Chałubiński odwiedził
Tatry w 1857 r. Ten pobyt w najwyższych górach Polski był panaceum po
tragedii rodzinnej, śmierci dwojga dzieci państwa Chałubińskich. W Tatrach
nasz bohater był także w roku następnym z Aleksandrem Balickim. Ponow−
nie powrócił w najwyższe góry Polski już po lekturze przewodnika Walerego
Eljasza−Radzikowskiego w roku 1873. Odtąd Chałubiński zaczął corocznie
przyjeżdżać na wakacje do Zakopanego, a w 1879 r. rozpoczął budowę
własnego domu o wszystko mówiącej nazwie „Swoboda”. Od 1887 r. osiadł
pod Giewontem na stałe.

Wyprawy tatrzańskie
Organizowane przez Chałubińskiego wyprawy w Tatry były w fantazyjny
sposób wyreżyserowanymi przedstawieniami, w których grupie turystów to−
warzyszyli przewodnicy, muzykanci z Bartusiem Obrochtą na czele, a także
tragarze. Wodzili górskie orszaki „króla Tatr” Maciej Sieczka, przygrywający
na wyprawach z fantazją na piszczałce, i Józef Gąsienica Fronek starszy,
wtórujący mu na klarnecie. Naszego bohatera oprowadzali także Szymon
Tatar starszy, Wojciech Roj, Jan Gronikowski, Wojciech Ślimak, Jędrzejo−
wie Walowie starszy i młodszy i inni. Nie mogło zabraknąć oczywiście Saba−
ły, którego gęśliki robiły na słuchaczach wrażenie „jak gdyby kto uszy zgrze−
błem pocierał”. Sam pan Tytus pisał: „Instrument Sabały jest rozpaczliwy
(...). A jednak w górach muzyka ta nie tylko nie razi, ale jest pożądaną,
upragnioną”. Z „dobrańszego niż indziej towarzystwa” do orszaku „króla
Tatr” przyłączali się między innymi Walery Eljasz, Bronisław Rajchman,
ks. Józef Stolarczyk, August Wrześniowski, Mieczysław i Jan Gwalbert Paw−
likowscy, Ignacy Baranowski, a także Helena Modrzejewska, towarzyszka
konnych przejażdżek pana Tytusa. Nasz bohater od 1874 r. zabierał w Ta−
try syna Ludwika, wówczas 14 letniego chłopca, który z czasem stał się
wielkim ich znawcą i taternikiem – już w 1877 r. dokonał wraz z przewodni−
kami Wojciechem Rojem i Maciejem Sieczką pierwszego wejścia na Wielki
Mięguszowiecki Szczyt.
Niemcy nazwali ten szczyt
Chałubiński−Spitze.
Witold Henryk Paryski
stwierdził, iż Tytus Chału−
biński „był chyba na wszyst−
kich wówczas zwiedza−
nych przez turystów prze−
łęczach i szczytach ta−
trzańskich”.
Już w 1875 r., jako
pierwszy turysta, prze−
szedł przez Kozią Prze−
łęcz, odwiedzaną w owym
czasie tylko przez górali
kłusowników. W 1877 r.
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2. Krzyż na Gubałówce
przed stu laty (1907 r.).
Wśród narciarzy autor
zdjęcia Mieczysław
Karłowicz (podpierający
się kijem)
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3. Rohacze widziane z Wołowca – jeden z celów wypraw Chałubińskiego
Chałubiński z Bronisławem Rajchmanem i innymi zszedł Doliną Jastrzębią,
pokonując podcinający ją próg Jastrzębich Spadów. Uważa się także „króla
Tatr” za odkrywcę nowej drogi na Lodowy Szczyt, wprost od południowego
wschodu, czego dokonał z Jędrzejem Walą młodszym w 1880 r.
Do historii taternictwa, dzięki opisaniu jej przez Chałubińskiego, pod ty−
tułem Sześć dni w Tatrach. Wycieczka bez programu, przeszła jednak in−
na wyprawa. 7 września 1878 r. „przy nieszczególnej pogodzie” orszak pa−
na Tytusa wyruszył z Zakopanego przez Polski Grzebień do Doliny Wielic−
kiej, dokąd wycieczkowicze dotarli już po ciemku. Dzień później zdobyli
Gierlach, z którego zeszli o zmroku do Doliny Batyżowieckiej. Nazajutrz
poszli na Wysoką i Rysy. Nocowali nad Morskim Okiem. Następnego dnia
dotarli do Jaworzyny, gdzie był nocleg. O świcie ruszyli na Murań w Tatrach
Bielskich. 12 września wracali do domu, oczywiście z muzyką i śpiewem.
Często bazą wypadową w Tatry Zachodnie była usytuowana w Orawi−
cach leśniczówka Antoniego Kocyana. Właśnie w Tatry Zachodnie, na
Rohacze wyruszył 67−letni Chałubiński na ostatnią wyprawę, którą tragicz−
nie przerwał atak choroby.

***

Chałubiński stworzył swój styl chodzenia po górach naśladowany póź−
niej przez innych. Konieczną oprawą orszaków „króla Tatr” byli wyidealizo−
wani górale, tworzący z romantyczną scenerią tatrzańską jedną całość.
Klimat górskiego misterium, któ−
rego kapłanem i twórcą był
Chałubiński, utrwalił na płót−
nie Tadeusz Ajdukiewicz. Na
obrazie watra rozświetla ta−
trzański nokturn. W centralnym
miejscu skalnej sceny widocz−
ny jest krąg góralskich tance−
rzy, owładniętych dziką eksta−
zą tańca. Ten amfiteatr, stwo−
rzony przez naturę, okalają
szczyty tonące w zapadają−
cym zmroku. Gra kapela z wy−
niesionymi na tę wysokość ba−
sami. Inni górale w kociołkach
gotują prostą strawę; szałas
i namiot kuszą obietnicą bez−
piecznego snu. Przy watrze
siedzi „król Tatr” otoczony to−
warzyszami wyprawy – obraz
4. Dziś krzyż Chałubińskiego
stoi wśród gęstej zabudowy
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